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VO VYSOKÝCH TATRÁCH SA ZIŠLI MLADÍ MILOVNÍCI OLYMPIZMU Z 

KRAJÍN V4 A UKRAJINY NA 5. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO 

OLYMPIJSKÉHO TÁBORA MLÁDEŽE 

 

Horný Smokovec, 13. júla (SOV) – Medzinárodný olympijský tábor mládeže (MOTM), 

organizovaný Slovenským olympijským výborom (SOV), už po piaty raz otvoril svoje 

brány tento pondelok ráno. Takisto ako vlani privítal nielen slovenské, české, maďarské 

a poľské deti, ale aj ukrajinské deti z oblastí postihnutých nepokojmi. Nosnými témami 

tábora sú olympizmus, pravidlá fair play a cesta našich športovcov do Ria. 

  

Olympijskú pochodeň tábora zapálila bronzová strelkyňa z OH 2012 v  Londýne Danka 

Barteková. V spoločnosti detí budú počas trvania tábora aj ďalší úspešní olympionici, ako 

dvojnásobní olympijskí víťazi vo vodnom slalome Michal Martikán a Elena Kaliská, či 

zjazdár Adam Žampa, piaty a šiesty na vlaňajších ZOH v Soči. 

  

Dovedna 47 detí z Poľska, Maďarska, Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny bude mať 

na 5. ročníku MOTM možnosť dozvedieť sa o zásadách olympizmu, vyskúšať si viaceré 

športové disciplíny, zoznámiť sa s našimi súčasnými a bývalými úspešnými olympionikmi 

a naučiť sa, ako vystupovať v duchu fair play v športe aj živote. Slovensko budú v tábore 

reprezentovať deti zo základných škôl z Bojníc, Košíc, Vrábľov a Šiah, ktoré najviac 

uspeli v online vedomostnej súťaži o olympizme v rámci projektu Ja milujem šport. 

 

 „Tak ako si športovci musia vybojovať svoju účasť na olympiáde športovým výkonom, aj 

Slovenské deti si museli svoj pobyt v tábore vybojovať vedomosťami. Olympizmus sa všade 

na svete riadi rovnakými pravidlami fair play a spolupatričnosti, preto sme veľmi radi, že 

v tábore privítame deti z krajín našich susedov, vrátane Ukrajiny,“ hovorí riaditeľka 

oddelenia olympizmu SOV Ivana Motolíková. 

 

 V rámci programu, ktorý organizátori pre deti pripravili, nebude chýbať ani spoznávanie krás 

našich veľhôr na vysokohorskej turistike, kreatívne dielne, kvízy a turnaje pod vedením 

našich úspešných športovcov. „Olympionici sa navzájom podporujú presne v duchu hesla 

,Sme jeden tím´, bez ohľadu na to, či sa venujú zimným alebo letným športom. A to sa 

snažíme naučiť aj naše mladé športové nádeje. Rozvíjanie povedomia o olympizme 

v deťoch je investíciou do ich budúcnosti,“ hovorí športová strelkyňa a členka 

Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková, ktorá tábor v pondelok slávnostne 

otvorila. 

  

Na medzinárodnom olympijskom tábore mládeže sa každoročne zúčastňujú rôzni športovci. Z 

aktívnych športovcov tentoraz účasť prisľúbili vodní slalomári Elena Kaliská a Michal 

Martikán, kajakárka na hladkej vode Martina Kohlová i zjazdár Adam Žampa. Bývalých 

športovcov – taktiež olympionikov – zastupujú či do konca tábora budú zastupovať šermiarka 

Katarína Ráczová (zároveň národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair 
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play), zjazdárka Jana Gantnerová, sánkarka Mária Jasenčáková, či rýchlostná 

kanoistka Marcela Erbanová. 

 

Medzinárodný olympijský tábor mládeže organizuje Slovenský olympijský výbor 

v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV, 

environmentálnou komisiou SOV a s Olympijským klubom Vysoké Tatry. Tábor je 

organizovaný s finančnou podporou Medzinárodného vyšehrádskeho fondu 

(www.visegradfund.org). Realizáciu projektu ďalej podporili Olympijská solidarita 

Medzinárodného olympijského výboru, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Nadácia Slovenského olympijského výboru a Slovenská olympijská marketingová, 

a.s. 

 

  

 

Cieľom projektu Medzinárodného olympijského tábora mládeže je podpora šírenia 

olympizmu medzi mladými ľuďmi a nadväzovanie nových priateľstiev prostredníctvom 

športu a olympijských myšlienok. 

 

MIMORIADNE VYDARENÝ 5. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO 

TÁBORA MLÁDEŽE VO VYSOKÝCH TATRÁCH ABSOLVOVALO 47 DETÍ, 

SPOZNALI SME AJ CELKOVÉHO VÍŤAZA VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE 

Horný Smokovec, 18. júla – V krásnom prostredí Vysokých Tatier sa od pondelka 13. júla 

do soboty 18. júla konal v poradí už 5. ročník Medzinárodného olympijského tábora 

mládeže. Jeho účastníkmi boli, ako to už býva zvykom, deti z krajín Vyšehrádskej štvorky 
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doplnené o žiakov z Ukrajiny. Zahraničných mládežníkov doplnili mladí Slováci z Košíc, 

Šiah, Bojníc a Vrábľov. Dejiskom podujatia bol, tak ako aj po uplynulé dva roky, Grand 

hotel Bellevue v Hornom Smokovci. 

Slovenské deti si účasť v tábore mohli vybojovať vďaka účasti vo vedomostnej 

online súťaži, ktorú organizoval Slovenský olympijský výbor (SOV) v priebehu roku 2015. 

Podobným spôsobom sa dostali do tábora aj deti zo susedných krajín. Dovedna tak bolo 

v tábore 47 detí. Tie čakal vo vysokohorskom prostredí naozaj bohatý program 

skombinovaný zo športu, vzdelávania a turistiky. Každý z dní sa niesol v určenom 

tematickom duchu. Ten úvodný bol samozrejme zoznamovací, keďže väčšina z účastníkov 

sa videla po prvý raz. K predstaveniu jednotlivých krajín a škôl prispel vydarený otvárací 

ceremoniál. Počas neho mladí účastníci predstavili seba, svoje mesto i krajinu odkiaľ prišli. 

Všetky skupiny si na tejto prezentácii dali v skutku záležať a výsledkom bol zábavný program 

pre všetkých. Ešte predtým však celé podujatie slávnostne otvorili dvaja olympionici. 

Bronzová strelkyňa z OH v Londýne 2012 Danka Barteková a účastník zimnej olympiády 

v Soči Adam Žampa svojou prítomnosťou a krátkym prejavom prispeli k slávnostnému 

duchu otváracieho ceremoniálu. Tomu nechýbala ani olympijská vlajka či olympijská 

hymna. 

 

  

Účastníci tábora na Skalnatom plese. FOTO JURAJ BOBULA 

 

Akčnejší a fyzicky namáhavejší bol hneď druhý deň. Vtedy totiž na deti čakala 

celodenná túra na Skalnaté pleso. Tá bola pod patronátom Environmentálnej komisie 

a predovšetkým jeho predsedu – Juraja Bobulu. Doobeda si deti pozreli Múzeum lyžovania 
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v Tatranskej Lomnici a neskôr sa lanovkami presunuli na Skalnaté pleso. Odtiaľ nasledovala 

pešia túra cez Hrebienok až ku hotelu Bellevue. Aj keď sa na začiatku niektorým deťom na 

túru príliš nechcelo a uprednostnili by cestu lanovkou aj smerom nadol, napokon sa v ich 

tvárach črtala spokojnosť. Spoločnosť celej skupine robil aj moderátor televízie JOJ Jozef 

Kubáni, ktorý absolvoval celú túru spolu s účastníkmi tábora. 

  

Momentka z túry zo Skalnatého plesa na Hrebienok. FOTO JURAJ BOBULA 

 

Nasledujúci deň bol v znamení aktivít fair play, vzdelávania a všadeprítomných 

pohybových aktivít. Hneď po raňajkách dostali priestor zástupcovia Antidopingovej 

agentúry Slovenskej republiky. Deti sa tak dozvedeli ako prebieha dopingová kontrola, čo 

robí doping s ľudským telom alebo akí sú najznámejší dopingoví hriešnici. Priestor bol 

samozrejme aj na detské otázky, ktoré boli častokrát veľmi trefné a zaujímavé. Po prednáške 

dostali priestor opäť pohybové aktivity v podaní Nordic Walkingu a Veľkého olympijského 

kvízu. Ten bol urobený formou Krížovej cesty a deti tak museli za jednotlivými otázkami 

chodiť medzi stanovišťami smerujúcimi na Peknú vyhliadku. Táto súťaž bola zároveň 

absolútnym vyhodnotením online vedomostnej súťaže pre žiakov základných škôl 

a osemročných gymnázií. Celkovým víťazom sa napokon stali žiaci z Bojníc. Tí správne 

zodpovedali nielen každú otázku z testu v Tatrách, ale ani raz sa nepomýlili ani v online časti 

súťaže. So 100% úspešnosťou sa tak stali celkovým víťazom vedomostnej súťaže pre deti vo 

veku 10 – 12 rokov. 
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Jeden z tímov počas riešenia Veľkého 

olympijského kvízu. FOTO MOJMÍR 

GAŠKO 

 

 
Víťazný tím z Bojníc. FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

Súťaž zabezpečovala na vysokej úrovni predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania 

Slovenskej olympijskej akadémie Vierka Bebčáková. Po večeri sa vďaka slovenskej 

národnej ambasádorky pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy Kataríny Ráczovej deti 

oboznámili prostredníctvom tvorivých hier so zásadami fair play. 

 

Predposledný deň v tábore bol trefne označený za „dobrodružný“. Začal sa návštevou 

Belianskej jaskyne v doobedňajších hodinách a pokračoval aktivitami v lanovom parku, v 

ktorom si deti vyskúšali lozenie po stromoch. Na obed sa potom presunuli do Kežmarku, 

v ktorom absolvovali okrem obeda aj prehliadku mestského hradu s bohatou históriou.  

 

 
Momentka z lanového centra. FOTO MOJMÍR GAŠKO 
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V posledný deň bol pre mladých účastníkov pripravený bonbónik v podobe stretnutia 

so slovenskými olympionikmi. Tento deň sa vo všeobecnosti stretol medzi deťmi 

s najväčším ohlasom. Pozvanie športového riaditeľa SOV Romana Bučeka na účasť medzi 

deťmi spomedzi olympionikov prijali: 5-násobný olympijský medailista Michal Martikán, 2-

násobná medailistka z OH Elena Kaliská, účastníci ZOH 2014 v Soči Adam Žampa 

a Martin Bendík, účastníčka OH 2012 v Londýne Martina Kohlová a účastníčka OH 2004 

v Sydney Marcela Erbanová. Najprv deti oboznámil s najväčšími úspechmi jednotlivých 

športovcov manažér pre mediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Ľubomír Souček. 

Potom dostali priestor samotné deti, ktoré si už v predošlých dňoch pripravovali pre 

olympionikov originálne otázky. Okrem aktívnych športovcov boli v tábore aj iné športové 

osobnosti. Deťom robili spoločnosť počas celého tábora aj olympionici - šermiarka Katarína 

Ráczová, sánkarka Mária Jasenčáková, bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová, či vodný 

pólista Vidor Borsig.  

 

 
 

 

Tím z Košíc na spoločnej fotke s Michalom Martikánom. FOTO MOJMÍR GAŠKO 
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Hneď potom sa mládežníci spolu so slovenskými olympionikmi presunuli pred hotel, 

kde si mohli vyskúšať rôzne atletické súťaže. Tie zabezpečil Slovenský atletický zväz. 

Každý tím pritom vykonával všetky športové súťaže s jedným z našich olympionikov. Pred 

obedom si ešte mohli deti, ale i dospelí vypýtať od prítomných olympionikov podpis spolu 

s ich fotografiou. Večer už bol pripravený pre všetkých účastníkov iba záverečný 

rozlúčkový ceremoniál. Na druhý deň už čakala deti iba emotívna rozlúčka. 

 

O program mladých účastníkov sa starali štyri animátorky. Andrea Palanská, Júlia 

Pivovarníková, Zuzana Senčeková a Jana Gantnerová mladšia si zastali svoju úlohu na 

jednotku a deťom vytvárali výborný program. Jana Gantnerová ml. bude zároveň mladou 

ambasádorkou na olympijských hrách mládeže v Lillehammeri v roku 2016. Animátorky 

sa zároveň starali aj o každodenné rozcvičky. Tie sa spravidla konali okolo siedmej ráno.  

 

 
Ranná rozcvička v podaní detí. FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

O to viac si deti vychutnali stravné jednotky či už v hoteli alebo mimo neho. 

Pravidelne sa totiž stávalo, že pred vstupom do jedálne sa vytvoril dlhý rad zložený 

z táborových detí. Svoju kreativitu mohli deti trénovať a prezentovať počas tvorivých dielní, 

ktoré sa konali každý deň po večeri. Okrem hotelovej stravy si deti mimoriadne pochvaľovali 

aj vymoženosti, ktoré im hotel ponúkal, najvyužívanejší bol jednoznačne bazén. 
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S priebehom tábora a aktivitami v ňom vyjadrila spokojnosť aj riaditeľka rozvoja olympizmu 

SOV Ivana Motolíková, ktorá mala na starosti dominantnú časť organizácie tábora. 

„Spokojnosť detí je pre mňa osobne najväčším znakom kvalitného programu. Ten sme 

zostavovali podľa dlhoročných skúseností s takýmto podujatím. Kládli sme dôraz najmä 

na to, aby boli deti v pohybe a aby trávili mnoho času na tatranskom vzduchu. Program 

sme tematicky zameriavali podľa jednotlivých dní a jeho obsahovú náplň vytvárali 

predovšetkým členovia komisií pridružených k SOV.“ Superlatíva smerovala Ivana 

Motolíková aj k aspektu, ktorý ovplyvniť nedokáže nik – k počasiu: „Naozaj môžeme byť 

s počasím maximálne spokojní. Keď sme potrebovali slnko, tak bolo slnečno, naopak 

počas túr bolo príjemne pod mrakom. Dážď sa nám prakticky okrem úvodného dňa 

vyhol.“ Dôležitou súčasťou tábora bola aj účasť olympionikov počas posledného dňa. 

Vzhľadom na náročný tréningový program všetkých profesionálnych športovcov, a tých 

najúspešnejších obzvlásť, nie je nikdy jednoduché zabezpečiť ich účasť na takýchto akciách. 

„Všetkým športovcom, ktorí boli ochotní prísť a stráviť s deťmi jeden, resp. dva dni by 

som rada poďakovala. Tento rok bolo účastníkov z radu športovcov naozaj dosť 

a verím, že aj to je signál úspešnosti projektu mládežníckeho tábora.“ 

 

 
 

Spoločná fotografia spred Grand hotela Bellevue s paličkami Nordic Walking.  

FOTO MOJMÍR GAŠKO 
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Medzinárodný olympijský tábor mládeže organizuje Slovenský olympijský výbor 

v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV, 

environmentálnou komisiou SOV a s Olympijským klubom Vysoké Tatry. Tábor je 

organizovaný s finančnou podporou Medzinárodného vyšehrádskeho fondu 

(www.visegradfund.org). Realizáciu projektu ďalej podporili Olympijská solidarita 

Medzinárodného olympijského výboru, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Nadácia Slovenského olympijského výboru a Slovenská olympijská marketingová, 

a.s. 

Cieľom projektu Medzinárodného olympijského tábora mládeže je podpora šírenia 

olympizmu medzi mladými ľuďmi a nadväzovanie nových priateľstiev prostredníctvom 

športu a olympijských myšlienok. 

 

VEDÚCI TÍMOV NA MEDZINÁRODNOM OLYMPIJSKOM TÁBORE MLÁDEŽE 

VO VYSOKÝCH TATRÁCH TLMOČILI NA ZÁVER NADŠENIE DETÍ Z PIATICH 

KRAJÍN 

 
 

Osobitnú príťažlivosť pre deti malo stretnutie s olympionikmi. Besedovali s nimi (sprava) 

zjazdár Adam Žampa, vodná slalomárka Elena Kaliská, ďalší zjazdár Martin Bendík a 

kajakárky na hladkej vode Martina Kohlová a Marcela Erbanová. Vľavo moderátor besedy 

Ľubomír Souček. FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

Horný Smokovec, 18. júla (SOV) – Počas piatkovej večernej párty na záver 5. ročníka 

Medzinárodného olympijského tábora mládeže (MOTM) vo Vysokých Tatrách sme 

debatovali s vedúcimi všetkých ôsmich zúčastnených tímov z piatich krajín. Zaujímali nás ich 

názory, skúsenosti, postrehy. Všetci tlmočili nadšenie detí vo veku 10 - 12 rokov a vyjadrili 

istotu, že na intenzívne tatranské zážitky budú určite veľmi dlho spomínať. Aj za seba sa 

pedagógovia vyjadrovali v superlatívoch. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 49 256 101, fax: +421 2 49 256 102, e-mail: office@olympic.sk, www.olympic.sk 

 
 

V Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci a v prekrásnom horskom prostredí strávili 

účastníci tohtoročného MOTM šesť dní. Tábor v olympijskom duchu tradične zorganizoval 

Slovenský olympijský výbor (SOV). Okrem jeho zamestnancov sa „chode“ MOTM 

podieľali aj členovia Olympijského klubu Vysoké Tatry, ďalší dobrovoľní olympijskí 

funkcionári, aj animátorky. 

 

Olympionici (v pokľadu), zľava Elena Kaliská, Marcela Erbanová, Adam Žampa, Martin 

Bendík a Martina Kohlová viedli tímy v piatich olympijských farbách v športových súťažiach, 

do ktorých sa sami zapojili. FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

Päťčlenné tímy zo zahraničia nominovali národné olympijské výbory Česka, Poľska, 

Maďarska a Ukrajiny. V každej z okolitých krajín zvolili iný prístup k výberu mladých 

účastníkov tábora. 

  

Na Ukrajine vybrali deti zo školy v meste Kremennaja v Luhanskej oblasti na východe 

krajiny, ktorá trpí vojnou. Vedúca tímu nám povedala, že momentálne sa bojuje len asi 50 

kilometrov od ich mesta, a neraz počujú v meste streľbu... Táto škola v minulom školskom 

roku vyhrala v oblasti každoročnú multišportovú súťaž šiestych ročníkov. 

  

Z Maďarska prišli do Tatier deti z troch rôznych škôl, pomenovaných po významných 

olympijských osobnostiach - všetci sú dobrí žiaci a zároveň dobrí športovci. 

  

V Česku vyberali účastníkov spomedzi žiakov školy Gutha-Jarkovského v Prahe. Museli to 

byť aktívni športovci, ale medzi viacerými záujemcami sa rozhodovalo na základe toho, akú 

prezentáciu si pripravili v angličtine na tému Ja a šport. 

 

A napokon v Poľsku vybrali úspešných účastníkov národného kola literárnej Parandowského 

súťaže - preto boli z rôznych miest krajiny a spoznali sa až na zraze. 
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Kto by nevyužil možnosť odfotografovať sa spoločne s olympijskou a vodnoslalomárskou 

legendou Michalom Martikánom? FOTO JURAJ BOBULA 

 

Slovensko v tábore zastupovali tri najlepšie družstvá z celoslovenského kola vedomostnej 

súťaže, ktoré prebiehala premiérovo online (vo Vysokých Tatrách absolvovali finálové kolo 

s výsledkami: 1. ZŠ s MŠ Bojnice, 2. ZŠ Tomášikova Košice, 3. ZŠ s MŠ Vráble). 

Zúčastnilo sa aj družstvo nominované Olympijským klubom Alojza Szokolyiho v Šahách. 

Bolo pozvané takpovediac ako „spojka“ na maďarských žiakov, aby im naši v prípade 

potreby tlmočili. Aj deti zo Šiah sa však zúčastnili na vedomostnej súťaži o olympizme. 

   

POHĽADY A NÁZORY VEDÚCICH ÔSMICH TÍMOV 

Ponúkame pohľady a názory vedúcich všetkých tímov, medzi ktorými boli aj traja 

olympionici. Poľský tím tradične viedol olympijský víťaz zo súťaže družstiev v modernom 

päťboji na OH 1992 v Barcelone Dariusz Gozdiak. Asistovala mu Iwona 

Marcinkiewiczová, členka bronzového družstva lukostrelkýň z OH 1996 v Atlante. Aj 

ukrajinský tím viedla olympionička - Nina Bielaja, ktorá pod dievčenským menom 

Margunovová súťažila v behu na 800 m na OH 1972 v Mníchove. 
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DARIUSZ GOZDZIAK (Poľský olympijský výbor) 

„Ja na tento tábor chodievam pravidelne a cítim sa tu ako doma - uprostred veľkej 

olympijskej rodiny. Musím však povedať, že úroveň MOTM sa každoročne zlepšuje. Je 

to super myšlienka, ktorej realizácia sa čoraz viac blíži k dokonalosti. V programe sú stále 

nejaké inovácie. Vo Vysokých Tatrách sa tento tábor v súčasnej podobe konal už tretí raz, ale 

organizátorom sa vždy podarí vymyslieť niečo nové. Program bol veľmi intenzívny, deti 

nemali čas sa nudiť. Keďže deti z Poľska sa navzájom zoznamovali až počas cesty a prišli do 

nového prostredia, spočiatku boli zmätené. Ale potom ich atmosféra tábora strhla a čerpali 

energiu od ostatných detí. Bola to cenná integrácia - videli, že deti z ďalších krajín sú im 

veľmi podobné, zaujímajú aj tešia ich podobné veci. Veľmi ťažko sa im bude odchádzať...“ 

  

CSILLA ALIOVÁ (Maďarský olympijský výbor) 

„Tábor bol vynikajúco organizovaný. Celý tím okolo Ivany Motolíkovej dal do toho veľa 

úsilia. Ďakujeme za vynikajúcu starostlivosť. Všetko tu bolo perfektné. Ja mám len samé 

dobré skúsenosti a deti tiež. Málokto z môjho tímu predtým býval v štvorhviezdičkovom 

hoteli s bazénom, k tomu ešte v prekrásnom prostredí.“ 

  

NINA BIELAJA (Ukrajinský olympijský výbor) 

„Chcem sa z celého srdca poďakovať Slovenskému olympijskému výboru, že sme tu mohli 

byť. Doma na našom olympijskom výbore poviem, že niečo podobné ako v Tatrách som u nás 

ešte nevidela. Cítili sme sa veľmi príjemne, ľudia k nám boli veľmi milí a priateľskí. 

Organizácia bola výborná a vysoko efektívna. Hotel, ubytovanie, strava aj program - to všetko 

bolo skvelé. ,Moje´ deti sa tu cítili ako v rozprávke a som si istá, že v Tatrách nadobudli 

zážitky, na ktoré budú spomínať celý život. Mimoriadne sa im páčili športové súťaže, 

predovšetkým tie, v ktorých ich sprevádzali olympionici.“ 

  

KATARÍNA NOVÁKOVÁ (Český olympijský výbor) 

„Deti boli úžasne spokojné, až nadšené. Nikdy predtým nič podobné nezažili. Nadviazali tu 

veľa nových kamarátskych vzťahov. Organizácia bola tip-top a aj my dospelí sme mali 

postarané o program. Všetko dianie umocňovalo, že sa to dialo v olympijskom duchu. Jediný 

problém sme mali s prípravou úvodnej prezentácie, pretože sme sa o tom dozvedeli až po 

skončení školského roka. Po začatí prázdnin bolo ťažké dať deti dohromady, ale počas dlhej 

cesty vo vlaku sme tu prezentáciu zvládli pripraviť.“ 

 

HELENA HERÁKOVÁ (Základná škola s materskou školou Bojnice) 

„Doteraz som vôbec nevedela, že SOV už viac rokov organizuje podobný výborný tábor. 

Bolo to super, všetci sme nadšení. Neviem, kde inde by za taký krátky čas deti získali toľko 

silných zážitkov. Prostredie bolo nádherné. Viacero detí pochádza z rodín, ktoré nie sú tak 

situované, aby si mohli dovoliť podobný pobyt v kvalitnom hoteli v Tatrách. A celková 

starostlivosť o deti bola vynikajúca. ,Mojim´ sa najviac páčilo stretnutie a súťaženie 

s olympionikmi - to, že mali možnosť byť v ich blízkosti, športovať spolu s nimi, tešiť sa ich 

povzbudzovaniu, odfotografovať sa s nimi... Určite nás to na škole posilní do ďalšej práce na 

poli rozvoja olympizmu. Bude to motivácia pre ďalšie deti. Veď sme vyhrali celoslovenskú 

vedomostnú súťaž o olympizme.“ 
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ĽUDMILA KEPIČOVÁ (Základná škola Tomášikova ulica Košice) 

„Za deti môžem tlmočiť veľké nadšenie. Páčilo sa im tu všetko, nepostrehla som nič 

negatívne. Organizácia bola výborná a program bol taký bohatý, že deti ledva stíhali všetko 

do seba vstrebať. Aj vo voľnom čase boli z početných aktivít unavené, ale keď telefonovali 

s rodičmi, boli úplne nadšené. Jedno dieťa mali rodičia predčasne zobrať domov, ale zavolalo 

im, že tu chce zostať, pretože sa mu veľmi páčilo. Organizácii, ubytovaniu, strave aj 

organizácii môžem dať len tú najvyššiu známku. Vrcholom pre ,moje´deti bolo stretnutie 

s olympionikmi. Veľmi sa naň tešili.“ 

  

DOMINIKA GUBOVÁ (Základná škola s materskou školou Vráble) 

„Deti z mojej školy tu boli maximálne spokojné, zabávali sa a všetko ich zaujímalo. Na nič sa 

nesťažovali, všetko si pochvaľovali. Veľký dojem nadobudli hneď v prvej chvíli, keď uvideli 

hotel. A potom ich naozaj zaujal program tábora a bohaté aktivity. Program bol veľmi 

rôznorodý a dal im naozaj veľa. Dnes vedia o olympizme oveľa viac, ako predtým. Myslím si, 

že najviac sa im páčila možnosť kúpania v hotelovom bazéne a na záver stretnutie 

s olympionikmi. Fotografovali sa s olympijskými víťazmi Michalom Martikánom a Elenou 

Kaliskou, aj s ďalšími, mohli vidieť zlatú olympijskú medailu... Hovorili, že všetci im to budu 

závidieť. Bol to výrazne odlišný tábor, než bežné tábory. Inak, o sebe musím povedať, že ja 

som tu len zaskakovala za kolegyňu Janku Sádovskú, ktorá ako telocvikárka žiakov 

pripravovala na vedomostnú súťaž, ale nemohla sem prísť.“ 

  

ANGELIKA RÉVÉSZOVÁ (Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy) 

„Deti tu nadobudli fantastické zážitky a odchádzajú šťastné i nadšené. Prvý raz prežili niečo 

na takejto úrovni. Najviac ich zaujalo stretnutie s olympionikmi. A animátorky priam 

zbožňovali. Organizácia bola výborná, nenachádzam žiadnu chybu. Šahy sú malé mesto, pre 

nás bol tento tábor veľkolepý.“ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 49 256 101, fax: +421 2 49 256 102, e-mail: office@olympic.sk, www.olympic.sk 

 
 

Všetci účastníci Medzinárodného olympijského tábora mládeže vo Vysokých Tatrách budú 

mať intenzívne spomienky. FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

Monitoring médií: 

 

Deti maľovali Vysoké Tatry olympijskými farbami 

Pravda | 18.7.2015 | Rubrika: Šport | Strana: 46 | autor: gab 

Horný Smokovec 

Naučiť sa, ako byť férový v športe a živote. 

Aj takýto motív mal v tomto týždni vo vienku 5. ročník Medzinárodného olympijského tábora 

mládeže vo Vysokých Tatrách. Dovedna 47 detí z Poľska, Maďarska, Slovenska, Českej 

republiky a Ukrajiny malo možnosť osvojiť si zásady olympizmu, vyskúšať viaceré športové 

disciplíny, zoznámiť sa so slovenskými súčasnými a bývalými úspešnými olympionikmi. 

Slovensko reprezentovali deti zo základných škôl z Bojníc, Košíc, Vrábľov a Šiah, ktoré 

uspeli v online vedomostnej súťaži o olympizme v rámci projektu Ja milujem šport. 

Pri športových aktivitách tvorili deti väčšinou miešané tímy z rôznych krajín, rýchlo prekonali 

akékoľvek jazykové bariéry - presne v duchu olympijskej spolupráce. "Snažíme sa naučiť ich, 

že nie každý musí byť vrcholový športovec a získať olympijskú medailu. Dôležité je, že 

športujú a získavajú nové vedomosti o olympizme a zásadách fair play. Zároveň je to pre ne 

skvelá príležitosť zoznámiť sa s ich športovými vzormi a nadviazať nové priateľstvá," uviedla 

Ivana Motolíková, riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského výboru (SOV). 

S deťmi strávila celý týždeň. Úspešných slovenských olympionikov, ktorí do tábora zavítali, 

deti poriadne vyzvŕtali. "Vždy sem chodím rád. Ja som začínal so športom v rovnakom veku, 

ako sú teraz tieto deti, čo sa mi zdá ideálne," hovorí zjazdár Adam Žampa. "Dvanásťročné 

decká už vedia pochopiť, že v živote treba vedieť vyhrávať, ale aj prehrávať, no dôležité je ísť 

za svojím vytúženým cieľom a nevzdávať sa. Našou snahou je, aby si z tábora odniesli presne 

túto skúsenosť a poznanie," dodáva vodná slalomárka a účastníčka troch olympijských hier 

Elena Kaliská. Niektorí športovci si do tábora odskočili priamo z tréningu. "V detstve som 

namiesto do tábora chodil na tréningy, takže mám taký tábor celý život. Olympijský tábor 

mládeže je však skvelé podujatie. Ak sa chce niekto dostať na olympiádu, niekedy je oveľa 

dôležitejšie žiť tou myšlienkou, ako len trénovať zo všetkých síl," prezradil vodný slalomár 

Michal Martikán, dvojnásobný zlatý olympijský medailista.  

 

V. TATRY: Piaty Medzinárodný olympijský tábor vyvrcholil besedou s olympionikmi 

Tasr | 17.7.2015 | Rubrika: sko | Strana: 0 | Téma: Slovenský olympijský výbor 

Vysoké Tatry 17. júla (TASR)  Vo Vysokých Tatrách dnes vyvrcholil Medzinárodný 

olympijský tábor mládeže. Svoje brány už po piaty raz otvoril takmer 50 deťom z krajín 

Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny. Dnes medzi ne zavítali aj úspešní slovenskí olympionici, 

ktorí s deťmi absolvovali besedu i súťaže v niekolkých športových disciplínach. Je to správne 

chodiť medzi takúto mladú generáciu, pretože si myslím, že mládež už trochu zabúda na 

šport, čo je velká škoda, a treba mladým luďom ukázať, že športom sa dá vela získať a 

nadobudnúť, upozornila viacnásobná olympijská medailistka Elena Kaliská. 

Dnešná doba je podla nej veľmi elektronická, deti veľa sedia za počítačmi a práve šport, 

vychádzky a turistika sú pre ne prínosom. Ja sám sa za nejaký extra vzor nepovažujem, mám 

http://imm.newtonmedia.sk/sov/detail-zdroj.asp?nm=Pravda
http://imm.newtonmedia.sk/sov/search.asp?waz=gab
http://imm.newtonmedia.sk/sov/detail-zdroj.asp?nm=Tasr
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za sebou len niekolko výsledkov, ale je dobré, aby deti mali vzory, a keď prídu medzi ne, tak 

ich to určite povzbudí a myslím si, že to je v športe velmi dôležité, dodal ďalší olympionik 

Adam Žampa. Takýchto aktivít, ako je Medzinárodný olympijský tábor mládeže, by podla 

neho mohlo byť do roka viac. Každý rok sa snažíme deťom priniesť niečo nové, myslím si, že 

sa nám to darí. Tento rok sme boli napríklad v Belianskej jaskyni aj na Kežmarskom hrade, 

snažili sme sa viac spoznávať okolie, priblížila riaditelka oddelenia olympizmu Slovenského 

olympijského výboru (SOV) Ivana Motolíková. Do tábora prišli deti, ktoré sa zúčastnili 

vedomostnej súťaže a päť týždňov sa venovali otázkam o olympizme. Už druhýkrát zavítali 

do Vysokých Tatier aj deti z Ukrajiny, z oblastí, ktoré sú postihnuté nepokojmi. Podla 

Motolíkovej si tábor velmi užili.       Nosnými témami piateho ročníka tábora boli 

olympizmus, pravidlá fair play a cesta slovenských športovcov na olympiádu do Ria. 

Olympijskú pochodeň deťom zapálila v úvode týždňa bronzová strelkyňa olympijských hier v 

Londýne Danka Barteková. Medzi deti však počas týždňa zavítali aj ďalší olympionici ako 

Michal Martikán či lyžiar Martin Bendík, kajakárka na hladkej vode Martina Kohlová spolu 

so zjazdárkou Janou Gantnerovou, sánkarkou Máriou Jasenčákovou či rýchlostnou kanoistkou 

Marcelou Erbanovou. Slovensko v tábore reprezentovali deti zo základných škôl z Bojníc, 

Košíc, Vráblov a Šiah, ktoré najviac uspeli v on-line vedomostnej súťaži o olympizme v 

rámci projektu Ja milujem šport. Tak ako si športovci musia vybojovať svoju účasť na 

olympiáde športovým výkonom, aj deti si museli svoj pobyt v tábore vybojovať 

vedomosťami. Olympizmus sa všade na svete riadi rovnakými pravidlami fair play a 

spolupatričnosti, preto sme velmi radi, že sme v tábore privítali deti z Maďarska, Českej 

republiky, Polska a Ukrajiny, dodala Motolíková. V rámci programu, ktorý organizátori pre 

deti pripravili, nechýbalo spoznávanie krás slovenských velhôr na vysokohorskej turistike, 

kreatívne dielne, kvízy a turnaje pod vedením úspešných športovcov. 

Medzinárodný olympijský tábor mládeže organizuje SOV 

v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV, 

Environmentálnou komisiou SOV a Olympijským klubom Vysoké Tatry. Tábor je 

organizovaný s finančnou podporou Medzinárodného 

vyšehradského fondu. 

 

Tatry ožili olympijskými farbami: Malých športovcov potešili naše hviezdy 
pluska.sk | 19.7.2015 Strana: 0 | autor: Pluska.sk/red 

Medzinárodný olympijský tábor mládeže už po piatykrát spojil našich športovcov s mladými 

milovníkmi olympizmu. Aj tento rok Tatry privítali nielen deti našich okolitých susedov z V4, 

ale aj ukrajinské deti z oblastí postihnutých nepokojmi. Nosnou témou tábora bola cesta 

našich olympionikov do Ria. Vysoké Tatry boli v týchto dňoch dejiskom už piateho ročníka 

Medzinárodného olympijského tábora mládeže. Dovedna 47 detí z Poľska, Maďarska, 

Slovenska , Českej republiky a Ukrajiny malo možnosť naučiť sa zásady olympizmu, 

vyskúšať si viaceré športové disciplíny, zoznámiť sa s našimi súčasnými a bývalými 

úspešnými olympionikmi a naučiť sa, ako byť férový v športe a živote. Slovensko v tábore 

reprezentovali deti zo základných škôl z Bojníc, Košíc, Vrábľov a Šiah, ktoré uspeli v online 

vedomostnej súťaži o olympizme v rámci projektu Ja milujem šport. 

Pri športových aktivitách tvorili deti väčšinou zmiešané tímy z rôznych krajín, rýchlo 

prekonali akékoľvek jazykové bariéry a ťahali za jeden povraz presne v duchu olympijskej 

spolupráce. "Máme tu deti z krajín Vyšehradu a Ukrajiny, ktoré sa snažíme naučiť najmä to, 

http://imm.newtonmedia.sk/sov/detail-zdroj.asp?nm=pluska%2Esk
http://imm.newtonmedia.sk/sov/search.asp?waz=Pluska%2Esk%2Fred
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že nie každý musí byť vrcholový športovec a získať olympijskú medailu. Dôležité je, že 

športujú a získavajú nové vedomosti o olympizme a zásadách fair play. Zároveň je to pre ne 

skvelá príležitosť zoznámiť sa s ich športovými vzormi a nadviazať nové priateľstvá," hovorí 

Ivana Motolíková, riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského výboru (SOV), 

ktorá s deťmi strávila celý týždeň. Našich športovcov, ktorí do tábora zavítali, aby si s deťmi 

zašportovali a pobesedovali, deti poriadne vyzvŕtali. 

"Vždy sem chodím rád. Ja som začínal so športom v rovnakom veku, ako sú teraz tieto deti, 

čo sa mi zdá ideálne," hovorí náš reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa. 

"Dvanásťročné decká už dokážu pochopiť, že v živote treba vedieť vyhrávať, ale aj prehrávať, 

no dôležité je ísť si za svojím vytúženým cieľom a nevzdávať sa. Našou snahou je, aby si z 

tábora odniesli presne túto skúsenosť a poznanie," dodáva vodná slalomárka a účastníčka 

troch olympijských hier Elena Kaliská. 

Niektorí športovci si do tábora odskočili rovno z tréningu. "Ja som v detstve namiesto do 

tábora chodil na tréningy, takže v podstate mám taký tábor celý život. Olympijský tábor 

mládeže je však skvelé podujatie, lebo ak sa chce niekto dostať na olympiádu, niekedy je 

oveľa dôležitejšie mať tú myšlienku, ako len trénovať zo všetkých síl," prezrádza vodný 

slalomár Michal Martikán. 

Deti prišli podporiť a pozdraviť aj naši ďalší súčasní a bývalí olympionici: kajakárka na 

hladkej vode Martina Kohlová, šermiarka Katarína Ráczová (je aj národnou ambasádorkou 

Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play), sánkarka Mária Jasenčáková, bežkyňa na 

lyžiach Anna Pasiarová, či rýchlostná kanoistka Marcela Erbanová a zjazdári Martin Bendík i 

Janka Gantnerová, ktorá je slovenskou ambasádorkou na budúcoročných II. zimných 

olympijských hrách mládeže, ktoré sa uskutočnia v Lillehammeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


